Hrajte s Klubem Království hraček ve velké letní hře
„Klíč k pokladu“
Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „Pravidla“).
I. Název hry
Velká letní hra Klíč k pokladu (dále jen „hra“).
II. Organizátor hry
Organizátorem hry je společnost EPEE Czech s r.o., se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha
4, IČ: 27567672, která je provozovatelem Klubu Království hraček (dále jen „organizátor“).
III. Termín hry a rozsah hry
Hra se koná v období od 1. 6. 2019 do 30. 09. 2019 včetně (dále jen „Doba trvání hry“).
IV. Podmínky účasti ve hře
Podmínkou pro účast ve hře je stažení aplikace „Klub Království hraček“, registrace do Klubu
Království hraček a zapojení se do hry způsobem popsaným v části „Mechanika hry“ těchto
pravidel. Účastníkem hry může být pouze fyzická osoba starší 18 let a s adresou pro doručování
na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Hráč“ nebo „Účastník hry“), která
akceptuje a splní pravidla této hry. Hra je určena všem fyzickým osobám starším 18 let, které
splní podmínky účasti dle těchto pravidel a nejsou z účasti ve hře vyloučena (viz níže v tomto
článku).
V. Výhry a její převzetí
Porota hry vylosuje výherce věcných cen prostřednictvím 3 (slovy: tří) losování (1. losování
proběhne na konci července 2019, 2. losování proběhne na konci srpna 2019 a 3. hlavní
losování proběhne na konci září 2019). Bude vylosováno několik výherců, kteří získají některou
z uvedených cen. Kompletní seznam potenciálních výher je zveřejněn na adrese
www.klickpokladu.cz v sekci Poklad. Výhercem se může stát ten, kdo splní podmínky účasti
ve hře dle instrukcí popsaných v článku VI. těchto pravidel, Mechanika hry. Výherci budou
kontaktováni organizátorem nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne od příslušného slosování.
Informace o výhře bude výherci organizátorem zaslána prostřednictvím e-mailové adresy,
kterou uvedl při registraci do Klubu Království hraček. Podmínkou předání výhry výherci je
dodání kontaktních údajů výherce (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy) do emailu organizátora. Organizátor hry nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní emailové zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Výhra bude
výherci dodána do 2 (slovy: dvou) týdnů od dodání kontaktních údajů. Pokud výherce nebude
v průběhu dalších 2 (slovy: dvou) týdnů reagovat na zprávu o výhře, organizátor si vyhrazuje
právo losovat takovou výhru znovu.
VI. Mechanika hry
1.
Podmínkou hry je stažení, instalace a aktivace aplikace Klub Království hraček (KKH)
pomocí klubového čísla. Pomocí aplikace poté Hráč získá přístup do hry Klíč k pokladu.
2.
Aplikace je k dispozici ke stažení na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wormelenhhh.klubkralovstvihracek nebo
App Store: https://itunes.apple.com/sa/app/klub-kr%C3%A1lovstv%C3%AD-

hra%C4%8Dek/id1456242589?mt=8&ign-mpt=uo%3D2 (dále jen „aplikace“). Upozorňujeme,
že ke stažení a užívání aplikace jsou potřeba mobilní data. V offline režimu aplikace není funční.

3.

4.
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7.

8.

Úkolem hráčů je navštěvovat místa z mapky, kde si naskenují "klíč" v podobě QR kódu.
Načtením klíče se tak hráči na virtuální klubový účet načtou "Bambulóny". 1 Bambulón
= 1 Kč slevy na vybrané produkty v prodejnách Království hraček Bambule. Hráč na
každém stanovišti může získat jiný počet "Bambulónů".
Seznam všech stanovišť a počty „Bambulónů“, které lze na stanovišti získat, je uveden
na adrese na www.klickpokladu.cz v sekci Partneři nebo Mapa. Dále také
prostřednictvím aplikace v záložce Soutěž.
Každý partner má viditelně označeno místo, kde se v jeho provozovně klíč s Bambulóny
nachází. Toto místo se nazývá „Bambule Point“.
Za nasbírané "Bambulóny" hráči mohou nakupovat vybrané produkty se slevou
v prodejnách Království hraček Bambule. Seznam konkrétních produktů a výši slevy
uplatnitelné prostřednictvím nasbíraných „Bambulónů“, je uvedena na adrese
www.klickpokladu.cz v sekci Směnárna. Na prodejnách Království hraček Bambule
jsou produkty označeny zelenou cenovkou.
Položky uvedené ve Směnárně nemusí být trvale dostupné ve všech kamenných
prodejnách Království hraček Bambule. Pro uplatnění Bambulónů na prodejně je vždy
potřeba předložit klubovou kartu Klubu Království hraček na pokladně.
Každý hráč, který se zaregistruje do hry v Době trvání hry a v jejím průběhu načte
minimálně 1 (slovy: „jeden“) klíč, bude automaticky zařazen do slosování o věcné ceny.
Slosování bude probíhat ve 3 (slovy: „třech“) kolech (1. kolo slosování proběhne na konci
července 2019, 2. kolo na konci srpna 2019 a 3. kolo proběhne jako hlavní losování na
konci září 2019, po ukončení celé hry). Seznam všech cen je zveřejněn na
www.klickpokladu.cz v sekci Poklad.

VII. Vyloučení ze hry
Z účasti ve hře jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se
výhercem stane osoba vyloučená ze hry, cena se této osobě nepředá. Ze hry jsou dále
vyloučeni hráči, kteří nesplňují podmínky pro účast ve hře.

VIII. Práva a povinnosti organizátora
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a
odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla hry včetně doby jejího trvání nebo
v libovolném momentu hru zcela ukončit. Organizátor si vyhrazuje též právo výhru ze
slosování neudělit v případě, že se hry zúčastní nízký počet Hráčů. Výhry nelze směnit za
hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem stanovena. Výhry nejsou
převoditelné na jinou osobu.
Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny nebo chybného uvedení
doručovací adresy výherce, ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen.
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady emailové
adresy výherce nebo jiné závady v přenosu dat.
IX. Osobní údaje
Zapojením do hry tj. instalací aplikace Klubu Království hraček a registrací do Klubu Království
hraček a , dle článku III. těchto pravidel, každý účastník: a) uděluje organizátorovi hry v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své emailové adresy, kterou organizátorovi poskytne v souvislosti se svou účastí ve hře, pro
obchodní a marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; b) uděluje
organizátorovi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č.
480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno,
příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které v souvislosti
se svou účastí ve hře organizátorovi poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti ve hře,
předání výhry z losování a pro další obchodní a marketingové účely, a to na dobu 2 (slovy:
dvou) let; Výherce též souhlasí se zveřejněním jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích,
reklamních a propagačních materiálech pořadatele, dalších komunikačních médiích, na
Facebookové stránce https://www.facebook.com/bambule.hracky, ve Facebookové skupině
https://www.facebook.com/groups/433405373766248/
a
na
Instagramovém
profilu
https://www.instagram.com/bambule_cz/. Hráč zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto
osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím
třetích osob pověřených pořadatelem.
Účastník hry bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a
mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Hráč si je vědom svých práv plynoucích
z ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 110/2019 Sb., tj. že má právo přístupu ke svým osobním
údajům. Pokud hráč zjistí nebo se domnívá, že organizátor, co by správce osobních údajů
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a
osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje hráče nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat,
aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil
je nebo zlikvidoval. Písemné odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi
a má za následek vyloučení hráče z další účasti ve hře, včetně ztráty nároku na předání výhry,
bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním; c) uděluje pořadateli v souladu s §
12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných
projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo
jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním hry a
předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích
bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a
s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník hry
uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a
územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v
souladu s jeho určením poskytne.

X. Pravidla hry, rozhodné právo
Tato úplná pravidla hry jsou k dispozici po celou dobu konání hry prostřednictvím odkazu
zveřejněného v rámci webové stránky www.klickpokladu.cz. Tato hra a právní vztahy z těchto
pravidel vyplývající se řídí českým právem. Registrací do Klubu Království hraček, instalací
aplikace a načítáním „klíčů“ u partnerů hry dle článku III. těchto pravidel se každý Hráč
zavazuje řídit těmito pravidly a instrukcemi, které jsou zde uvedeny.
V Praze dne 30. 05. 2019
Poslední změna proběhla dne: 02. 08. 2019.

